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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

          Perkembangan teknologi informasi saat ini telah menjadi faktor yang 

mempengaruhi pola kehidupan di masyarakat. Seperti halnya internet, 

pengunaan internet dewasa ini sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat 

untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat dan up to date. Sehinga 

dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan suatu informasi. 

Internet merupakan cabang perkembangan teknologi yang sudah biasa 

digunakan di kalangan masyarakat. Melalui internet ini pula, perkembangan 

dari segala aspek ini, membuat para petugas bisa lebih mudah dalam 

pengawasan mahasiswa mengunakan sepeda kampus melalui monitoring 

berbasis online (web) sehingga hal ini lebih efektif bagi petugas yang tidak 

sempat memantau mahasiswa menggunakan sepeda kampus. Kesibukan 

petugas biasanya menjadi faktor utama dalam perkembangan mahasiswa 

menggunakan sepeda di kampus.  

          Alat monitoring keberadaan sangatlah banyak dijumpai, contohnya : 

alat monitoring posisi bermotor, alat monitoring posisi orang, alat 

monitoring posisi paket dan lain-lain. Sebenarnya alat yang digunakan 

sebagai alat monitoring posisi itu sama, yaitu Global Positioning System 

(GPS). Saat ini GPS sangat banyak ditemui pada perangkat bergerak seperti 

handphone. Oleh karena itu tidak jarang para developer aplikasi pada 

handphone menciptakan alat monitoring posisi menggunakan handphone.  

           Sekarang ini semua orang mempunyai handphone yang cenderung 

menggunakan mobile internet akan meningkat. Maka dari itu, 

dikembangkan aplikasi android. Sehingga petugas dapat mengontrol atau 

memantau sepeda kampus ini. melalui sistem aplikasi ini. 

            Aplikasi web atau bisa disebut juga dengan perangkat lunak berbasis 

web telah berkembang dengan pesat baik dari segi penggunaan, ukuran, 

bahasa yang digunakan dan kompleksitasnya. Aplikasi web pada mulanya 

hanya berupa situs web yang bersifat statis dan navigated oriented, serta 
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lebih banyak digunakan sebagai brosur produk atau profil perusahaan 

online. Pada saat ini aplikasi web telah banyak yang bersifat dinamis, 

interaktif dan task oriented untuk digunakan dalam sistem informasi, 

telekomunikasi, perdagangan, perbankan dan lain-lain.            

            Dengan adanya kemajuan teknologi, maka kegiatan monitoring 

dapat dibuat ke dalam bentuk aplikasi web agar dapat diakses dengan mudah 

oleh petugas dengan menggunakan perangkat komputer. Selain itu, data 

tentang posisi sepeda tersebut dapat disimpan dengan menggunakan sistem 

basis data sehingga akan dengan mudah untuk dikelola dan diintegrasikan 

dengan aplikasi web tersebut. Aplikasi web monitoring ini diharapkan dapat 

mempermudah para petugas dalam melakukan monitoring sepeda. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

           Berdasarkan  uraian  diatas  maka  permasalahan yang akan dibahas 

adalah sebagai  berikut : 

a. Bagaimana merancang proses sistem monitoring yang terpakai pada  

android dan web. 

b. Bagaimana mengontrol proses sistem monitoring posisi sepeda 

kampus. 

c. Bagaimana performa sistem monitoring posisi sepeda kampus. 

 

1.3 Tujuan Penulisan  

         Adapun tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah:  

a. Merancang proses sistem monitoring yang terpakai pada android dan 

web. 

b. Mengontrol proses sistem monitoring posisi sepeda kampus. 

c. Performa sistem monitoring posisi sepeda kampus. 
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1.4 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah pada penulisan tugas akhir ini sebagai berikut: 

1. Pembahasan tentang sebuah aplikasi dapat mengatur waktu dan alarm 

berulang kali. 

2. Pembahasan tentang terkirim  Short Message Service (SMS) ketika 

sepeda berada di luar area yang ditetapkan. 

3. Pembahasan tentang sistem monitoring yang terpakai pada android dan 

web. 

4. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah JAVA sebagai aplikasi 

basis data. 

 

1.5 Metodologi 

Metodologi yang digunakan pada proyek tugas akhir ini adalah : 

1. Studi literatur, diambil dari beberapa referensi atau artikel internet yang 

berhubungan dengan proyek tugas akhir ini. 

2. Perancangan sistem. 

3. Perancangan perangkat lunak. 

4. Pengujian. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Secara ideal, laporan tugas akhir ini akan dibuat dalam lima bab 

dengan susunan yang diusahakan dapat memberikan gambaran secara baik 

dan jelas bagaimana sistem ini bekerja sehingga laporan tugas akhir ini 

dapat diterima sebagai laporan yang memenuhi syarat. 

Berdasarkan hal itu, maka laporan tugas akhir ini dibuat dengan 

susunan sebagai berikut : 
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 Bab I  : Pendahuluan 

Pada bab ini, berisi tentang latar belakang, tujuan penulisan, 

perumusan masalah dan batasan masalah yang dilakukan pada 

tugas akhir ini 

 Bab II  : Dasar Teori 

Pada bab II ini, terdiri dari dasar teori-teori yang mendukung dan 

yang mendasari penyusunan tugas akhir ini. dijelaskan tentang 

Google maps , GPS, Bahasa pemrograman JAVA ,  JavaScript , 

SQL , HTML, MySQL, Android SDK dan Android studio. 

Bab III : Perancangan Sistem 

Pada bab III ini berisi tentang perancangan dan implementasi 

monitoring. Program yang  untuk mengembangkan berbagi jadi 2 

bagian adalah bagian mobile yang sebagai sasaran akan 

menginstall program untuk membiarkan pengguna menyesuaikan 

batas-batas area yang akan memberi peringatan ketika 

meninggalkan daerah yang disesuaikan dan bagian server yang 

akan menerima data dari handphone untuk diproses. dengan 

menerima posisi dan foto dari handphone disimpan untuk meliat 

hasil secara langsung yang akan tampil tanggal, waktu, dan 

posisinya yang ada di tempat atau keluar dari area yang tetapkan. 

Bab IV : Pengujian dan Analisa 

Bab ini berisi tentang hasil pengujian yang diperoleh dalam   

implementasi, yang kemudian dilakukan analisa terhadap hasil 

yang didapat guna mendapatkan kesimpulan  
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Bab V  : Penutup 

Pada bab V ini, berisi tentang kesimpulan dari analisa yang telah 

dilakukan terhadap hasil atau data dari pengujian. Serta saran-

saran yang diberikan untuk penyempurnaan dan pengembangan 

selanjutnya. 

 

 


